Zeevissen in Kroatië – Jezera aan de Adriatische Kust
Zeevissen in Kroatië

Blauwvintonijn

Zwaardvis

In de regio rond het eiland Murter zijn er
mogelijkheden genoeg om succesvol te vissen.
Een half uur varen met de Spotted Marlin vanaf
Punta Rata, de big game haven van Jezera,
maak je kans op big game vissen als blauwvintonijn, amberjack, albacore, gouddorade
(mahi mahi), zwaardvis en diverse haaiensoorten, waaronder blauwe haai. Zelfs short bill
spearfish wordt hier gevangen, met name in het
najaar.

3x Shimano Tiagra 50 ponds stand-up hengel
3x Shimano Tiagra 30 lrs reels
2x custom build 80 ponds stand-up hengels
2x Shimano Tiagra 50 Wide reels
Braid stand-up harnas
Alutechnos beenplaat met gimbal en safetylines
Sardamatic aasvisautomaat
Canon downriggers, Custombuild outriggers
Diverse lichte hengels met Shimano molens,
diverse lures, haken etc.

Accommodatie
Op zijn eigen locatie in het dorpje Ivinj, 7 km van de
haven van Jezera, beschikt Lex Snoeijs over 2 ruime
appartementen (40 m²) , die naast elkaar liggen op de
1e verdieping van het woonhuis. De appartementen zijn
geschikt voor 1-3 volwassenen. Ze zijn voorzien van een
goed geoutilleerde keuken en hebben een aparte
slaapkamer en een luxe badkamer met regendouche. Ze
liggen naast elkaar aan een ruim terras met uitzicht op
het stadje Pirovac en de zee. Van hieruit zijn mooie trips
te maken naar o.a. de Krka watervallen, Zadar, Sibenik
en Split. Een huurauto wordt wel aangeraden.

De “Spotted Marlin”
De Spotted Marlin ligt in de beschutte haven van
Jezera, dé uitvalshaven voor 'big game en small
game' vistrips op de Adriatische Zee. De Adria
bij Kroatië geldt als één van de belangrijkste
vangstgebieden voor o.a. blauwvintonijn (tot
meer dan 100 kg!).
In de gezellige haven van Jezera kunt u zich ongetwijfeld
uitstekend vermaken. U heeft een ruime keuze uit
diverse restaurants en bars, zoals Toni (met terras aan
de big game steiger Punta Rata), the Red Carpet,
Kandela en Denis.

Amberjack

Albacore

Verder uitgerust met: Garmin kaartplotter en visfinder;
Furuno radar; Sailor marifoon; custombuild auto pilot;
verwarming.Tevens aan boord: reddingsvlot, reddingsvesten en overlevings-pakketten. Uw veilgheid is gegarandeerd !

Het is ook mogelijk om te vissen op kleinere
vissoorten, die met licht materiaal beslist ook
sport geven, zoals diverse zeebrasemsoorten,
waarond gilt-head seabream (goudbrasem),
John Dory (St. Peters vis) en kleine tonijnsoorten als little tunny (Euthynnus) en (valse)
bonito (Sarda sarda).
Hengelhuur inbegrepen
Dit geldt voor alle arrangementen. Het volgende
materiaal is aan boord aanwezig:

Specificaties van de boot: Merk Bayliner Trophy
2459 met een Cabin+Dinette+Toilet; lengte: 8
meter/24 feet; breedte: 2,60 meter/8,6 feet.
Motor: 150 PK Volvo Penta ADP 31 turbo diesel
met intercooler, Z-drive en duoprop; Maximum
snelheid: 25 knots, cruise snelheid: 21 knots.

